
NYC CARE
Тепер в усіх закладах NYC Health + 
Hospitals на території штату!
NYC Care – це програма бюджетного або безкоштовного доступу до 
медичних послуг, передбачена для ньюйоркців, які не мають права на 
медичне страхування або фінансової можливості ним користуватися. 
Отримайте право на доступне медичне обслуговування, яке надається 
в атмосфері поваги та гідного ставлення до клієнтів незалежно від 
їхнього імміграційного статусу.

Щоб стати учасником програми NYC Care, дзвоніть 646-NYC-CARE!
Переваги для учасників програми NYC Care

 + Перший візит до призначеного постачальника медичних послуг вже за два тижні
 + Доступність профілактичних заходів, зокрема вакцинації, мамографії та інших 
планових досліджень

 + Послуги з догляду за психічним здоров’ям та допомога особам зі станами, 
що виникли внаслідок вживання психоактивних речовин

 + Послуги вузьких спеціалістів, зокрема кардіологів, подологів, акушерів, 
гінекологів та офтальмологів

 + Доступність бюджетних рецептурних препаратів у будь-який час
 + Представники служби роботи з клієнтами, які спілкуються вашою мовою

STAY CONNECTED. FOLLOW US.

Щоб отримати 
додаткову інформацію та 
зареєструватися, дзвоніть

1-646-NYC-CARE
1-646-692-2273
nyccare.nyc
Ми гарантуємо приватність та 
конфіденційність. Реєстрація в 
програмі NYC Care не є фактором, 
що враховується положеннями про 
«суспільний тягар» (Public Charge Rule).



NYC CARE
Available citywide at  
NYC Health + Hospitals locations! 
NYC Care is a health care access program that guarantees services at little 
or no-cost to New Yorkers who do not qualify for or cannot afford health 
insurance. Unlock your right to affordable health care with dignity and respect, 
regardless of your immigration status or ability to pay. 

Call 646-NYC-CARE to become a member of NYC Care today!  

NYC Care Member Benefits 
 + First visit within two weeks with a dedicated primary care provider
 + Vaccinations, mammograms and other routine screenings to stay healthy 
 + Mental health care and substance-use disorder services 
 + Specialty services, such as cardiology, podiatry, obstetrics, gynecology and vision care 
 + Low-cost prescription medications day or night 
 + Customer service representatives who speak your language

STAY CONNECTED. FOLLOW US.

To learn more and to enroll, call

1-646-NYC-CARE
1-646-692-2273
nyccare.nyc

Privacy and confidentiality are 
guaranteed. NYC Care enrollment 
does not pose a risk under the 
‘public charge’ rule.
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